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Geachte informateur,
De fracties van de Diemense gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders schrijven
u over het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van warmte, en in het bijzonder over de
biomassacentrale die Vattenfall voornemens is te bouwen in Diemen.
Nederland staat voor een grote opgave: om klimaatverandering tegen te gaan moeten we de transitie
maken naar duurzame energiebronnen. Tot voor kort werd houtige biomassa als duurzame bron voor
warmte gezien. Daarom zijn SDE-subsidies beschikbaar gesteld om het gebruik daarvan aan te
moedigen. Vattenfall is nu voornemens de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen te
bouwen, onder meer gefinancierd door deze subsidies.
De inzichten zijn echter veranderd. Houtige biomassa blijkt lang niet zo duurzaam te zijn. De vraag
naar biomassa leidt tot ontbossing in de landen van herkomst, de verbranding ervan zorgt voor extra
uitstoot van CO2 en de aanname dat biomassa CO2-neutraal is blijkt vooral een papieren
werkelijkheid.
De biomassacentrale van Vattenfall ontmoet daarom veel weerstand, zowel van inwoners van Diemen
en omstreken, maatschappelijke organisaties als van de gehele Diemense gemeenteraad. Als gevolg
daarvan heeft Vattenfall de plannen voor de bouw van de centrale in de ijskast gezet, totdat het
volgend kabinet zich uitspreekt over het gebruik van houtige biomassa.1
Het gebruik van houtige biomassa is volgens de raadsfracties van Diemen een slechte zaak. Nu zijn we
op het punt aanbeland waarop ook een aankomend kabinet zich duidelijk uit kan spreken over de
onwenselijkheid van houtige biomassa.
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De raadsfracties van Diemen en het college verzoeken de formerende partijen daarom:
1. Stelling te nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van warmte
voor huishoudens.
2. Te onderzoeken in hoeverre de aan Vattenfall toegekende SDE-subsidie voor de exploitatie van
de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken, kan worden beperkt of
afhankelijk kan worden gemaakt van striktere voorwaarden.
Wij hopen dat u als informateur deze onderwerpen bij de formerende partijen onder de aandacht kan
brengen.
Hoogachtend,
Namens de fracties van de Diemense gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders,
Hilda van ’t Riet
Fractievoorzitter GroenLinks Diemen

Erik Boog
Burgemeester gemeente Diemen

Rick Poelwijk
Fractievoorzitter D66 Diemen

Matthijs Sikkes-van den Berg
Wethouder gemeente Diemen

Brigitte Wielage
Fractievoorzitter Diemense VVD

Jeroen Klaasse
Wethouder gemeente Diemen

Sofie Kuilman
Fractievoorzitter PvdA Diemen

Lex Scholten
Wethouder gemeente Diemen

Peter Prins
Fractievoorzitter Ouderenpartij Diemen
Jan Sikking
Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Diemen
Wim Advokaat
Fractievoorzitter Ons Diemen
Janneke de Graaff
Fractievoorzitter CDA Diemen
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